
Een nieuwe manier van werken die 
klanttevredenheid verhoogt, je werk 
prettiger maakt én bijdraagt aan  
je persoonlijke ontwikkeling.

Het kan! Op een manier die bij jou en je organisatie past.

Klanten en opdrachtgevers eisen steeds meer een uitstekende kwaliteit en snelle levering tegen lage kosten. 

Om aan deze vraag te voldoen moeten jij en jouw organisatie continue verbeteren!

Deze GreenBelt opleiding sluit hierop aan en helpt je ook in je persoonlijke ontwikkeling. We doen dat door 

jou ervarend te laten leren, je gaat in deze opleiding dus actief en praktisch aan de slag de theorie toe te  

passen. Om processen te verbeteren, zodat je optimaal waarde kan toevoegen aan jouw klant. Het kán!

Waarom een opleiding volgen bij MKPC?

Onze klanten waarderen onze opleidingen met gemiddeld een 9 én bevelen ons van harte aan bij anderen!

Nieuwsgierig wat MKPC jou met deze opleiding te bieden heeft? Lees dan verder……

GreenBelt Opleiding



Ook voor jou?
De GreenBelt opleiding is zinvol voor leidinggevenden, projectleiders en  
consultants die een belangrijke rol hebben in bij verbetertrajecten. Of je nu 
werkzaam bent in een dienstverlenende sector of bij een overheidsinstelling, 
in een productie- of een logistieke omgeving, deze opleiding is bruikbaar in alle 
branches. Aan de hand van een simulatiegame en veel praktijkoefeningen leer 
je alles wat belangrijk is bij procesverbetering volgens Lean en/of Six Sigma.

Ervarend leren door een praktijkgerichte aanpak
Na afloop van de opleiding weet je wat Lean en Six Sigma is. Je hebt volledig 
en helder inzicht hoe je gericht processen kan verbeteren en bent bekend met 
de voordelen en toepasbaarheid in jouw organisatie. Je hebt kennis en inzicht 
op gecertificeerd GreenBelt niveau én je hebt de vaardigheden geleerd om er 
praktisch mee aan de slag te gaan.

Daarbij besteden we veel aandacht aan de veranderkundige uitdagingen om 
een continu lerende en verbeterende organisatie te worden. We leren je dus 
niet alleen de tools, maar juist ook een ‘Lean mindset’ te ontwikkelen.

Wat kost het, wat levert het op?
Deze opleiding betaalt zichzelf terug! Zodra jij inziet waar de knelpunten zitten 
in het bedrijf, waar onnodig energie verloren gaat en hoe je samen processen 
kunt verbeteren, keert het tij. Er is nogal wat in de prijs inbegrepen, zie daarvoor 
de uitgebreide productinformatie.
De prijs per opleidingsvariant vind je op pagina 3 van deze brochure.

Waarom je kiest voor de GreenBelt opleiding van MKPC

  direct resultaat door ‘learning by doing’

  resultaat voor je organisatie, maar ook voor jou persoonlijk

  je ervaart een gedragsverandering, van Lean doen naar Lean zijn

  onze trainers zijn opgeleid op het hoogste niveau

  eerdere deelnemers waarderen MKPC met een 9,0

  je wordt opgeleid volgens de internationale standaard, IIBLC of ASQ

  uniek: kosteloos een Nederlandstalig theorieboek met alle lesstof

Het officiële GreenBelt Certificaat
Je wordt met de GreenBelt opleiding  
opgeleid volgens de internationaal 
erkende standaard van het IIBLC® (Lean) 
en ASQ (Six Sigma). 

Naast het theorie-examen biedt MKPC 
je ook de mogelijkheid om een Lean  
(Six Sigma) GreenBelt praktijkexamen  
te doen. Je verkrijgt daarmee de titel  
Certified GreenBelt.

Eerst oriënteren op Lean Six Sigma?
Schrijf dan in voor deelname aan  
de Lean Workshop.

Met een investering van € 95,-(excl. btw) 
maak je in de workshop kennis met 
procesverbeteren volgens Lean en met 
de werkwijze van MKPC.

Samen met andere deelnemers ontdek 
je dat je snel ingrijpende verbeteringen 
kunt realiseren. En dat Lean niet alleen 
succesvol is in productieomgevingen, 
maar dat de principes van Lean ook 
uitstekend toepasbaar zijn in de dienst-
verlenende sector en bij overheids- 
instanties.



Begeleiden naar succes!
Wat je leert in de opleiding wil je  
natuurlijk toepassen in je eigen werk! 
Om je te helpen bij de eerste stappen  
in je verbeterproject bieden wij onder-
steuning op maat. 

Laat je door ons begeleiden en zet  
de eerste stappen naar succes! Neem 
contact met ons op om de invulling te 
bespreken die bij jou past.

Meer informatie?
Op onze website  

www.mkpc.nl vind je meer informatie wanneer deze opleiding bij jou in de buurt start.  
Je kunt daar ook meteen  

inschrijven!

Kies de studievorm die bij jou past!
Bij MKPC kies je de studievorm die het beste bij jou past! Zo kun je voorkeur 
hebben voor een klassikale dagopleiding of juist voor zelfstudie in eigen tijd.  
Zelfs als je de voordelen van  beide varianten wilt combineren, hebben wij een 
slimme oplossing: de Zelfstudie Plus®, de opleiding, waarin je de theorie in 
eigen tijd bestudeert en in 5 klassikale dagdelen met medecursisten verdiept  
op de theorie!

Daarnaast kun je kiezen tussen de GreenBelt opleiding die ingaat op Lean  
of de variant die juist ook aandacht besteedt aan Six Sigma.

Lean
Lean is een – veelal praktische – manier om het huidige proces te beoordelen 
en slimmer en efficiënter te maken. Met behulp van Lean technieken wordt 
duidelijk wat het werk moet opleveren en waar het in de uitvoering beter kan. 
Centraal bij Lean staat het op een efficiënte manier werken, zodat je optimaal 
kan voldoen aan de wensen van de klant.

Six Sigma
Bij Six Sigma krijg je inzicht in de actuele prestaties van het proces en de 
mogelijkheden om deze te verbeteren. Six Sigma maakt gebruik van metingen 
en (toegepaste) statistiek om procesprestaties te analyseren. Zeker als al veel 
Lean technieken zijn toegepast, kan de kracht van Six Sigma van toegevoegde 
waarde zijn om tot inzicht én verbeteringen te komen.

Welke variant je ook kiest, bij MKPC word je altijd opgeleid tot het inter- 
nationaal gecertificeerde niveau van IIBLC® (Lean) of ASQ (Six Sigma).  
Bovendien wordt in elke opleidingsvariant op een eigen manier de theorie  
aan de praktijk gekoppeld én wordt veel aandacht besteed aan de verander-
kundige uitdagingen om de verbeteringen succesvol door te voeren.

Met meerdere collega’s deze opleiding doen?
Wij maken graag (prijs)afspraken bij meerdere inschrijvingen tegelijk. Vanaf  
6 deelnemers is het te overwegen de opleiding incompany te organiseren.  
Een unieke kans om de opleiding aan te laten sluiten bij jullie eigen vraag- 
stukken.

Hulp nodig voor je juiste keuze?
Wij denken graag met je  mee! Neem vrijblijvend contact met ons op en wij 
helpen je graag bij het maken van de keuze die past bij jouw behoefte!

Lean GreenBelt € 1.950,-
(5 dagen)

Lean Zelfstudie Plus® € 1.350,-
(zelfstudie met 5 plenaire dagdelen)

Lean Zelfstudie + Lean Praktijkdag €   995,-
(zelfstudie met 1 praktijkdag)

Lean Zelfstudie €   795,-

Lean Six Sigma GreenBelt € 2.695,-
(7 dagen)

Lean Six Sigma Zelfstudie Plus® € 1.695,-
(zelfstudie met 6 plenaire dagdelen)

Lean Six Sigma Zelfstudie €   995,-
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Six Sigma

Eerste 
twee uur 

gratis

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.



Haal het beste uit jezelf, en uit je bedrijf!
Succesvol zijn betekent voor bedrijven en medewerkers continuïteit, groei én 
persoonlijke ontwikkeling. Wij geloven dat waar ‘mens’ en ‘organisatie’ samen-
komen, de spiraal altijd opwaarts gaat. Samen kunnen we ervoor zorgen dat  
jij én je organisatie succesvol zijn en blijven. De kracht van resultaat- en 
mensgericht verbeteren!

Wij helpen bij het verbeteren van de efficiency, effectiviteit en samenwerking 
binnen organisaties, zodat resultaten en klanttevredenheid naar het hoogst 
mogelijke niveau komen.

We doen dat  door medewerkers te trainen en te begeleiden, zodat zij zelf in 
staat zijn te bouwen aan een lerende en continu verbeterende organisatie.  
Zo werken wij aan jouw persoonlijke ontwikkeling en de groei van jouw bedrijf!
Ons motto:   Voordoen – Samen doen – Zelf doen!

Dit is wat eerdere deelnemers aan de 
GreenBelt opleiding ons teruggaven:

“Sessies met de trainer zijn fris en  
bieden ruimte voor interactief oefenen 
en toepassen”

“MKPC laat de theorie thuis bij de cursist 
die zich in eigen tijd en tempo voor- 
bereidt op de training”

“MKPC begrijpt hoe consultants leren en 
heeft goed ingespeeld op onze kennis, 
ervaring en leerstijl: De opleiding was 
de perfecte combinatie van Denken en 
Doen”

“Interessante materie met veel aandacht 
voor veranderkunde en ruimte voor 
inbreng verschillende achtergronden 
deelnemers”

Waar moet ik zijn voor info?
De meeste informatie staat online, op  onze website. Heb je andere vragen?  
Bel ons gerust. We helpen je graag verder.

Waar vind je MKPC?
Ons kantoor is gevestigd in Den Haag:

Leidsestraatweg 77a, 2594 BB Den Haag
070 - 512 31 44  I  info@mkpc.nl

www.mkpc.nl

Onze opdrachtgevers en opleidingslocaties zitten door heel het land.

Bel ons als:
• de omzet achterblijft • de kosten  omlaag moeten • de medewerkers een boost nodig hebben • je beter wil aan-sluiten bij je klanten • het ziekteverzuim te hoog is  • medewerkers vaak moeten overwerken • kansen onbenut blijven  • collega’s vaak op een houtje zitten te bijten, terwijl je het zelf 

heel druk hebt

070 - 512 31 44

 “Wij geloven in 
de betrokkenheid 
van mensen”

http://www.mkpc.nl

